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Központi írásbeli felvételi 

 

A jelentkezők a mi iskolánkban is megírhatják a központi írásbeli felvételit. 

Az általános iskolák tanulóinak 2015. december 8-ig kell jelentkezniük közvetlenül a 

választott középiskolába, az ehhez szükséges jelentkezési lap az általános iskolákban 

igényelhető. Az írásbeli vizsgára külön értesítést nem küldünk.  

 

A jelentkezési laphoz kérjük csatolni: 

 

 Szakértői vélemény mentességgel, többlet idővel, segédeszközökkel kapcsolatban, 

 Igazgatónak címzett kérvény a szakértői vélemény alapján 

 
A tanulóknak 2015. december 8-ig a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP a 9. évfolyamra történő 

beiskolázás „KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁJÁRA” (továbbiakban: Jelentkezési lap) benyújtásával 

kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára. A központi írásbeli vizsgát szervező iskola minden 

hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni. 

 

Ha a Jelentkezési lapon nincs feltüntetve a tanuló oktatási azonosító száma (pl. külföldi 

állampolgár, eddig nem Magyarországon járt iskolába és ezért nincs oktatási azonosító 

száma), akkor oktatási azonosító szám nélkül is berögzíthető a jelentkezés. Ebben az esetben a 

rögzítéskor azt a lehetőséget kell megjelölni, hogy a tanulónak nincs oktatási azonosító 

száma.  

 

Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel 

küzdő tanuló esetében (a továbbiakban: SNI tanuló) – a vizsgaszervezés érdekében – 

szükséges a megfelelő szakértői vélemény, valamint a speciális körülmények, illetve 

eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelem csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet a 

vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a 

központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli 

vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. Az SNI tanuló a központi írásbeli vizsga során 

a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:  

 

− időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben 

megnövelhető),  

 

− segédeszköz használata (a megfelelő szakértői vélemény alapján az igazgató döntésében 

rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök 

biztosításáról),  

 

− az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés (a megfelelő szakértői 

véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító 

tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által 

elért összpontszámba sem számítja be).  
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További Időpontok: 

 A központi írásbeli felvételi időpontja: 2016. január 16. 10 óra (szombat) 

 Pótló írásbeli azok számára, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt 

 venni: 2016. január 21. 14 óra (csütörtök) 

 Betekintés a központi írásbeli dolgozatokba: 2016. január 22. 8−16 óra között /Labor 

15./ 

 Az írásbeli eredménye 2016. február 2-tól az iskola honlapján tekinthető meg. 

 Azok a tanulók, akik nálunk írták a központi írásbeli felvételit, a felvételi eredményét 

tartalmazó értékelő lapot 2016. február 4-én 8−16 óra között vehetik át iskolánkban. 


